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 Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze (2013), às treze e trinta
horas,  (13:30h),  no gabinete  da Direção Geral  do Campus Erechim do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul,  sob  a
presidência do Diretor-geral, Eduardo Angonesi Predebon, reuniram-se os membros
do Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 001, de 25 de setembro de
2012, a saber: Vinicius Michelin, Juliane Bonez, Lucas Agostini,  Marcia Racoski,
Marlice  Bonacina,  Silvana  Gollo,  além  dos  servidores  convidados,  a  pedagoga
Marcia Klein e Angelita Freitas da Silva, Diretora de Ensino. Aberta a reunião, pelo
presidente do Conselho, foi verificado e confirmado quórum. O Presidente inicia a
reunião relatando sobre a participação da Instituição na Frinape a partir do dia 09
ao dia 17 de novembro de 2013, reforçando e agradecendo a conselheira externa
que auxiliou a instituição a ter um espaço na feira. Ainda, falou sobre as inscrições
do Processo Seletivo que irão até o dia 11 deste mês, expondo sobre o andamento
da divulgação e das inscrições. Inicia-se os assuntos referentes a pauta onde foi
posta em votação a Ata da reunião anterior,  que foi aprovada e assinada pelos
presentes. O Presidente informa ao conselheiro discente que após solicitação deste
o horário da biblioteca foi modificado atentando a reivindicação dos alunos. Ainda,
informou  sobre  o  afastamento  do  Professor  Daniel,  conselheiro  deste,  para
realização de pós-graduação.  O representante  discente,  Lucas,  questiona como
será  a  substituição  deste  nas  disciplinas.  O Presidente  e  a  Diretora  de Ensino
esclarecem que o Professor Daniel repassou ao grupo dos professores da área o
conteúdo programado junto  com as  atividades e  que  estas serão seguidas  por
outros professores até o final do semestre, sendo que para o semestre que vem
haverá  um  professor  contratado  substituto.  O  Presidente  explana  sobre  a
programação do período de férias dos servidores, principalmente dos docentes, que
precisam tirar férias no período não letivo. A seguir o presidente convidou a Diretora
de Ensino,  Angelita ,  para que fizesse uma explicação quanto as possibilidades
conforme calendário acadêmico, assim, definiu-se duas opções para períodos de
férias para os docentes: a primeira de 02 de janeiro a 07 de fevereiro e de 18 a 25
de julho;  e  a  segunda de 02 de janeiro  a  07  de fevereiro  e 21 a  28 de julho;
salientando que com isso definir-se-ia o calendário acadêmico para 2014/1,  que
tem como opção iniciar as aula em  17 de fevereiro ou em 24 de fevereiro. Neste
momento, o presidente salienta que é preciso ter um período de ‘reserva’ para que
se tenha flexibilidade em função da Copa do Mundo no Brasil, lembrando que em
função do carnaval e das presenças que os alunos precisam ter para assegurar as
vagas, e a chamada de uma nova lista, seria melhor as aulas iniciarem no dia 17 de
fevereiro.  A Diretora  de  Ensino,  Angelita,  ressalta  que  após  conversa  com  os
conselhos  de  curso  foi  feito  adaptações  conforme  sugestões  dos  docentes.  O
assunto é debatido entre os conselheiros. Encaminha-se que futuramente sejam
feitas disciplinas de revisão, ou seja, reservado na própria disciplina uma semana
de revisão do Ensino Médio visando equilibrar os discentes que estão ingressando
no  Instituto.  A  Diretora  de  Ensino  questiona  o  conselheiro  discente  quanto  a
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dificultada dos alunos iniciar o semestre antecipadamente do corriqueiro. O aluno
diz manifestar que não recebeu nenhum tipo de reclamação, em função de no curso
da Engenharia Mecânica a maioria dos alunos possuírem veículos próprios, não
dependendo de transporte público de outras cidades. Entrando em votação ficam-
se definidos: início das aulas o dia 17 de fevereiro de 2014 e férias docentes do dia
02 de janeiro a 07 de fevereiro de 2014 e 18 de julho a 25 de julho de 2014. Sendo,
que  dependendo  do  andamento  da  Copa  do  Brasil  o  calendário  pode  sofrer
adaptações e adiantamentos. Ainda a Diretora de Ensino, fala que se permanecer
esse o calendário, a previsão e sugestão de início do segundo semestre de 2014
seria  para  dia  04  de  agosto  de  2014,  apresentando  um esboço  do  calendário
2014/2, incluindo dias para semana acadêmica separado das aulas, sendo que este
ainda será analisado no primeiro semestre de 2014. Questionado pela conselheira
Silvana sobre o recesso deste ano, o Presidente diz que ainda não está definido
pela Reitoria, já que este será uma instrução desta, bem como o horário de verão.
Referente  as  obra,  o  presidente  informou  que  a  biblioteca  deve  estar  em
funcionamento em 2014, sendo que nas férias deve ser feito a transposição da
biblioteca  do  bloco  I  para  o  novo  prédio.  Em  relação  ao  Bloco  do  curso  de
alimentos, a nova empresa assumiu sendo que a previsão é para meados de 2014,
mas estas estão avançando. O Conselheiro ______________ questiona sobre o
término da subestação, o Presidente diz que esta deve ficar pronta até o mês que
vem e a interligação da fibra ótica também. Com isso os setores administrativos se
mudariam para o Bloco IV liberando mais espaços do Bloco I para a utilização dos
cursos. O Presidente diz que há um novo engenheiro na Reitoria e que isso deve
facilitar  os  trabalhos  no  Câmpus também,  após  questionamento  da  conselheira
Silvana quanto a mudança da área de gestão o presidente diz que mudará também
para o bloco IV, sendo que há negociações para que seja criado uma nova estrutura
para  a  área  de  vestuário.  Assuntos  gerais  –  Concurso  Docente:  o  presidente
comunica  da  publicação  do  Edital  docente  do  IFRS,  e  solicita  o  auxilio  na
divulgação deste processo, repassando informações aos conselheiros sobre este,
podendo os novos  servidores  assumir  já  no início  do período  letivo  de 2014/1.
Eleição do Conselho de Câmpus: o presidente diz que deve ocorrer logo, mas deve
partir  da Reitoria  um processo  unificado  para todos  os  Câmpus.  O conselheiro
Lucas, diz que acha importante a FRINAPE para divulgação da Instituição, e que
alguns  colegas  estariam  interessados  em  expor  alguns  projetos.  A conselheira
externa, Juliane, que faz parte da comissão da prefeitura, diz que há um espaço da
prefeitura,  um  auditório,  em  que  pode  ser  agendado  um  dia  específico  para
apresentação do projeto,  ficando a cargo do IFRS o convite  ao público;  ela  irá
entrar em contato para ver das possibilidades de dias (15 ou 16) e horários (Após
as 17h).  Nada mais havendo,  eu,  Natasha Finoketti  Malicheski  –  Assistente em
Administração – Chefe de Gabinete Substituta, conforme Portaria nº 326 de 31 de
outubro de  2013,  lavrei  a  presente,  que  vai  por  todos assinada,  contendo este
termo oitenta e seis (86) linhas.....................................................................................
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